
 

 

 

 

 

 

                     

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ  
2 ΒΗΜΑΤΩΝ    GR42-9001-16Α 

 
Περιγραφή 
 
Ο GR42-9001-16Α είναι ένα διβάθμιο ρυθμιστικό θερμόμετρο ράγας, με οθόνη τύπου LED. 
Κλίμακα: -55…+150°C / 1°C 
Είσοδος: 1 αισθητήριο θερμοκρασίας PTC, τύπου S6.R 
Έξοδοι:   2 μεταγωγικές (SPDT) on/off, Κ1 (16A/250VAC) και Κ2 (8A/250VAC) 
Τροφοδοσία: 230VAC , -50/60Hz 
 
Είναι ένας ρυθμιστής θερμοκρασίας on/off λειτουργίας, κατάλληλος για τον έλεγχο ψύξης ή 
θέρμανσης.  Το κάθε ένα από τα δύο βήματα μπορεί να ελέγχει ψύξη ή θέρμανση. 
 
 
Ηλεκτρική Συνδεσμολογία 

 

 
 



 
Λειτουργίες πάνελ 
 

 Έχει  2  λειτουργίες: 
1) Αυξάνει την τιμή της παραμέτρου που έχουμε επιλέξει 
2) Επιλέγει παραμέτρους όταν είμαστε στο μενού παραμέτρων 

 
 

 Έχει  2  λειτουργίες: 
1) Μειώνει την τιμή της παραμέτρου που έχουμε επιλέξει 
2) Επιλέγει παραμέτρους όταν είμαστε στο μενού παραμέτρων 

 
 

SET   Δείχνει το κύριο set-point και μας οδηγεί στο μενού των παραμέτρων με μια διαδικασία  

             που περιγράφεται παρακάτω. Λειτουργεί σαν “ENTER” και είναι η επιβεβαίωση για τις  
             νέες τιμές που καταχωρούνται. 
             Πατώντας το για 10 sec ενώ είμαστε σε κανονική λειτουργία, εμφανίζονται κατά σειρά οι  
             παράμετροι λειτουργίας. 

  
   Ανενεργό 
 

 
 
 
 
Ανάγνωση και ρύθμιση του set-point 
 
1) Πατάμε το πλήκτρο  SET  για 3 sec και εμφανίζεται  στην οθόνη η λέξη  SET 

 
2)   Πατάμε πάλι το πλήκτρο  SET  και εμφανίζεται το set-point 1 (ελέγχει την επαφή Κ1) που είναι    

ήδη καταχωρημένο και με  τα βέλη  και  αλλάζουμε εάν θέλουμε την τιμή του. 
 
3)   Πατάμε ακόμη μια φορά το πλήκτρο  SET  για να επιβεβαιώσουμε την νέα τιμή  και μετά από  
     10 sec ο ελεγκτής καταχωρεί στην μνήμη του τη νέα τιμή και επιστρέφει σε κανονική  
      λειτουργία. 
     
4)   Για να ορίσουμε το set-point 2 (ελέγχει την επαφή Κ2), πατάμε πάλι το πλήκτρο SET για 3 

sec και εμφανίζεται η λέξη SET.  Πατάμε το βέλος  και βλέπουμε στην οθόνη την 

παράμετρο ST2.  
   Πατάμε πάλι το πλήκτρο  SET  και εμφανίζεται το set-point 2 που είναι ήδη καταχωρημένο και   

   με  τα βέλη  και  αλλάζουμε εάν θέλουμε την τιμή του. 
 

Ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας 
 
- Πατάμε το πλήκτρο  SET  για 10 sec και εμφανίζεται  στην οθόνη η πρώτη παράμετρος HYS 
 

- Τώρα με τα βέλη   και   εμφανίζονται διαδοχικά οι κωδικοί των παραμέτρων 
 
- Όταν εμφανίζεται στην οθόνη ο κωδικός της παραμέτρου που θέλουμε να αλλάξουμε, πατάμε 

το πλήκτρο  SET , εμφανίζεται η τιμή της που είναι ήδη καταχωρημένη και με τα βέλη  και  
αλλάζουμε εάν θέλουμε την τιμή της 

 
-     Πατάμε ακόμη μια φορά το πλήκτρο  SET  για να επιβεβαιώσουμε την νέα τιμή  και μετά από  
      10 sec ο ελεγκτής καταχωρεί στην μνήμη του τη νέα τιμή και επιστρέφει στις ενδείξεις των  
      κωδικών των παραμέτρων 
 
-     Εάν για 10 sec  δεν πατήσουμε κανένα πλήκτρο, ο ελεγκτής επιστρέφει αυτόματα σε κανονική  
      λειτουργία, έχοντας ήδη καταχωρήσει στη μνήμη του τις νέες τιμές των παραμέτρων που      
      τυχόν τροποποιήθηκαν 
 
 

 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

SEt Κύριο set-point   
(1

ου
 βήματος - επαφή Κ1) 

Κλίμακα μεταξύ των ορίων  
LoS  &  HiS 

St2 Δευτερεύων set-point 
(2

ου
 βήματος - επαφή Κ2) 

Κλίμακα μεταξύ των ορίων  
LoS  &  HiS 

HYS Διαφορικό θερμοστάτη 1
ου

 βήματος 
(υστέρηση) 

Κλίμακα  0…10°C 

ΗΥ2 Διαφορικό θερμοστάτη 2
ου

 βήματος 
(υστέρηση) 

Κλίμακα  0…10°C 

LoS Μικρότερη τιμή για set-point Από –50°C μέχρι την ανώτερη τιμή  
HiS 

HiS Μεγαλύτερη τιμή για set-point Από +150°C μέχρι την κατώτερη τιμή  
LoS 

Act Τρόπος λειτουργίας θερμοστάτη 1
ου

 
βήματος (ψύξη / θέρμανση) 

0 = ψύξη 
1 = θέρμανση 

Act2 Τρόπος λειτουργίας θερμοστάτη 2
ου

 
βήματος (ψύξη / θέρμανση) 

0 = ψύξη 
1 = θέρμανση 

OFS Διόρθωση σφάλματος αισθητηρίου 
θερμοκρασίας 

Κλίμακα –10…+10°C 

AcY Χρόνος επαναληψιμότητας εντολής Κλίμακα 0…254 sec 

dl2 Χρονική καθυστέρηση για την 
ενεργοποίηση του θερμοστάτη 2

ου
 

βήματος 

Κλίμακα 0…254 sec 

LoA Σημείο χαμηλού alarm Κλίμακα –50…+150°C 

HiA Σημείο υψηλού alarm Κλίμακα –50…+150°C 

Alr Τρόπος λειτουργίας alarm 0 : απενεργοποιημένο 
1 : ενεργοποιημένο το υψηλό  
     alarm HiA 
2 : ενεργοποιημένο το χαμηλό 
     alarm LoA 
3 : ενεργοποιημένα και τα δύο 
     alarms (υψηλό και χαμηλό) 

Adi Χρονική καθυστέρηση ενεργοποίησης 
alarm κατά την εκκίνηση 

Κλίμακα 0…99 min 

Ald Χρονική καθυστέρηση ενεργοποίησης 
alarm κατά την ώρα λειτουργίας 

Κλίμακα 0…99 min 

dPt Χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα 
ξεκινάει η λειτουργία απόψυξης 

Κλίμακα 1…254 hours 

ddt Χρονικό διάστημα απόψυξης 
Εάν η παράμετρος ddt ρυθμιστεί 0 τότε 
απενεργοποιείται η λειτουργία απόψυξης 

Κλίμακα 0…99 min 

unt Μονάδα ένδειξης θερμοκρασίας 0 : κελσίου 
1 : φαρενάιτ 

rES Ακρίβεια ενδείξεως οθόνης 0 : δεκαδικό 
1 : ακέραιο 

utd Χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα 
επαναλαμβάνεται η ενημέρωση ενδείξεων 
της οθόνης 

Κλίμακα 0…60 sec 

tis Κλίμακες ρύθμισης απόψυξης 0 :ddt λεπτά, dpt ώρες, acy/dl2 δευ/τα 
1:ddt δευ/τα,dpt λεπτά, acy/dl2 δευ/τα 
2 :ddt δευ/τα,dpt λεπτά, acy/dl2 λεπτά 
3 :ddt δευ/τα,dpt λεπτά, acy/dl2 λεπτά 

 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ: 
 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΙΤΙΑ ΕΞΟΔΟΙ 

Hlt 
  αναβοσβήνει 

Η μετρούμενη θερμοκρασία είναι 
μεγαλύτερη από την παράμετρο HiS 
Alarm υψηλής θερμοκρασίας 

Οι έξοδοι δεν αλλάζουν 

Lot 
  αναβοσβήνει 

Η μετρούμενη θερμοκρασία είναι 
μικρότερη από την παράμετρο LoS 
Alarm χαμηλής θερμοκρασίας 

Οι έξοδοι δεν αλλάζουν 

PF1 Το αισθητήριο θερμοκρασίας είναι 
κομμένο ή βραχυκυκλωμένο 

Ένδειξη  PF1 

EEP Σφάλμα μνήμης δεδομένων Όλες οι έξοδοι γίνονται OFF 

 


